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OBČINA PREDDVOR
OBČINSKA UPRAVA
Dvorski trg 10, 4205 Preddvor

VLOGA
za izdajo soglasja lastnika / upravljavca prireditvenega prostora

ORGANIZATOR – VODJA PRIREDITVE

PRIIMEK IN IME ali NAZIV:
NASLOV:
MATIČNA ŠTEVILKA:

TELEFON:

PODATKI O PRIREDITVI:

NAZIV:
VRSTA:
DATUM :

ČAS UPORABE (OD – DO):

V PROSTORU (POKRITEM):
NA ZEMLJIŠČU (PARC.ŠT.).
Spodaj podpisani vlagatelj prevzemam odgovornost za vso morebitno škodo na materialu in ljudeh, ki bi v zvezi s
prireditvijo nastala na prireditvenem prostoru, ki je sicer v lasti oz. upravljanju občine. V času uporabe bo poskrbljeno
za javni red in mir, ves čas pa bo omogočen dostop intervencijskim vozilom ter predstavniku občine.

Preddvor,

Podpis vlagatelja-ice:

IZPOLNI OBČINA

V skladu s 14. členom Zakona o javnih zbiranjih (Ur.l. RS, 59/02 s sprem.) Občina Preddvor kot
lastnik oziroma upravljalec z uporabo / najemom
SOGLAŠA

Preddvor,

Pristojna oseba občine:

Vloga je na podlagi 4. odst. 14. člena Zakona o javnih zbiranjih (Ur.l. RS 59/02 s sprem.) plačila takse prosta.

INFORMACIJA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV
Občina bo osebne podatke obdelovala za namen izdaje soglasja lastnika oziroma upravljavca
prireditvenega prostora na podlagi Zakona o javnih zbiranjih.
Občina bo hranila in varovala osebne podatke skladno z roki določenimi v klasifikacijskem načrtu občine in
na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim
osebam. Občina bo omogočila obdelavo oziroma posredovanje osebnih podatkov izključno naslednjim
pooblaščenim uporabnikom: pooblaščeni zaposleni občine, pooblaščene osebe, ki obdelujejo osebne
podatke pri pogodbenem obdelovalcu občine, osebe, ki izkažejo pooblastilo za dostop do osebnih
podatkov v okviru zakona oziroma podzakonskih predpisov. Občina ne uporablja avtomatiziranega
sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov. Če zahtevani podatki ne bodo zagotovljeni,
obravnava vloge ne bo možna.
Vlagatelj/ica ima glede osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj/o, pravico seznanitve, dopolnitve, popravka,
omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem
pooblaščencu in sodnim varstvom pravic).
Podrobnejše informacije o tem, kako občina ravna z osebnimi podatki, so na voljo na preko kontaktnih
podatkov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: e-pošta: dpo@virtuo.si

